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О. Брюховецька 

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ЯК ПРОФЕСІЙНО ВАЖЛИВА ЯКІСТЬ 

КЕРІВНИКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

Проблема управління загальноосвітніми навчальними закладами завжди 

була досить актуальною, а у наш складний час значно загострилася, що 

пов`язано з наявністю довготривалого перехідного періоду, коли усталена 

система управління, що функціонувала, значною мірою зруйнована. Відповідно 

до цього, зростає роль керівника як основного стратега розвитку 

загальноосвітнього навчального закладу.  

Ґрунтовний аналіз наукових підходів до вивчення особистості керівників 

засвідчив, що особливу значущість у підвищенні якості й ефективності роботи 

управлінського персоналу набувають професійно важливі якості, які пов’язані 

з особливостями управлінської діяльності. Водночас, як показав аналіз 

практики, наявні професійно важливі якості працюючих не завжди 

відповідають досить жорстким вимогам, які сучасність висуває до керівників 

загальноосвітніх навчальних закладів.  

Нині управління загальноосвітнім навчальним закладом все більше 

орієнтується на вільний розвиток, творчу ініціативу, самостійність, 

професійний потенціал працівника, його резерви, можливості професійного 

навчання та самонавчання. Тобто сучасний керівник, формуючи стосунки в 

організації, яку очолює, повинен визнавати первинність співробітника як 

особистості; враховувати не тільки зовнішні показники праці (успішність, 

результативність), а й внутрішній стан підлеглих — постійну специфічну 

мотивацію до ефективної роботи, до поступового саморозвитку. Такий підхід 

до особистості підлеглого вимагає від управлінця високого рівня 

толерантності, орієнтації на толерантну взаємодію, як на базис успішної і 

ефективної управлінської діяльності. Ці результати узгоджуються з 

дослідженням О. Бондарчук, яка зазначає, що управління загальноосвітнім 

навчальним закладом може утруднюватися через недостатній рівень розвитку у 

керівників певних професійно важливих якостей, зокрема, толерантності. 
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Мета статті — обґрунтувати толерантність як професійно важливу якість 

керівників загальноосвітніх навчальних закладів. 

Аналіз психологічних особливостей управління загальноосвітніми 

навчальними закладами довів, що не знижуючи значення організації, слід все ж 

таки відзначити вирішальне значення особистості керівника. Аналіз концепцій 

особистості керівника допоміг установити наявність різноманітних підходів до 

розроблення моделі «ідеального» керівника: колекційного, конкурентного, 

парціального, інженерно-психологічного, рефлексійно-ціннісного, ситуативно-

комплексного, іміджевого, факторного, економіко-психологічного, 

акмеологічного, інтегративного, системного, соціально-психологічного тощо. У 

цілому можна констатувати, що аналізовані підходи засновані на авторських 

уявленнях про структуру особистості, механізми її зміни і психологічні вимоги 

до керівника; у авторів немає єдності у визначенні компонентів багаторівневої 

структури особистості керівника; істотний вплив на методологію розробки 

структури особистості керівника зробили класичні моделі особистості, 

побудовані Б. Ананьєвим, О. Ковальовим, В. Мерліним, В. Мясищевим, 

К. Платоновим, С. Рубінштейном і Л. Уманським. Сучасний етап вивчення 

особистості керівника характеризується переходом від описових моделей до 

інтегральних, коли на зміну розрізненим дослідженням приходять 

узагальнювальні концепції особистості з більш послідовним описом 

управлінського розвитку керівника і пошуком інтегральної основи структури 

його особистості; також намітилася тенденція до вивчення професійно 

важливих якостей керівника, зокрема, керівника загальноосвітнього 

навчального закладу. Разом з тим, ми побачили, що жоден з проаналізованих 

нами підходів до визначення сукупності якостей, які притаманні керівнику 

загальноосвітнього начального закладу, не враховує толерантність як 

професійно важливу якість.  

Для того, щоб зрозуміти сутність, рівень і особливості прояву 

толерантності сучасного керівника загальноосвітнього навчального закладу, 

необхідно, передусім, чітко визначити значення самого терміна 
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«толерантність». Поняття «толерантність» походить від латинського 

терміна tolerantia і уперше згадується в 1361 р. (Біблія), і проявляється у любові 

до ближнього, милосерді, великодушності, співчутті, довготерпінні, 

упокоренні. У багатьох культурах своєрідним синонімом поняття 

«толерантність» виступає слово «терпимість» — здатність миритися з чим-

небудь, без ворожнечі ставитися до чужої думки, поглядів, поведінки, тобто 

передбачається примирення з іншим явищем, яким би воно не було. Сутність 

толерантності набагато складніша.  

Теорія сучасного наукового знання виокремлює різні підходи щодо 

розуміння феномену «толерантність» у різних науках, адже в кожній з них 

цей термін наповнюється власним специфічним змістом. Розглядаючи це 

поняття крізь призму медико-біологічного контексту, під толерантністю 

розуміється, з одного боку, адаптація організму до несприятливих впливів 

середовища, а з іншого — витривалість організму до болю, тобто здатність 

переносити біль, ліки й інші несприятливі фактори. У філософському 

контексті толерантність виступає як заклик до взаємної поваги, співпраці, 

справедливості, принципу загальнолюдської моралі, готовність стало і з 

гідністю сприймати особистість або річ, як основа соціального порядку 

(В. Золотухін, І. Кант, А. Куніцин, Д. Локк, B. Соловйов, Л. Толстой). Етичні і 

соціокультурні аспекти толерантності представлено в працях Є. Гундарь, 

Г. Косова, Н. Медведєва, Г. Солдатової В. Шаліна та ін. У політичному 

контексті багато дослідників центрують увагу переважно на розумінні 

толерантності як поваги до свободи іншого, його думок, поведінки, політичних 

та релігійних поглядів, тобто не просто як покірного терпіння, а й як активної 

моральної позиції та психологічної готовності до терпимості заради позитивної 

взаємодії з людьми іншого культурного, національного, релігійного і 

соціального середовища. У соціологічному аспекті Є. Біленький, М. Козловець, 

О. Федоренко трактують це поняття як вибачення, милостивість, делікатність, 

співчуття, прояв терпимості до чужих думок, вірувань, світоглядних уподобань, 

а отже, визнання за людиною права на власну думку, публічне її оприлюднення 
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та доведення правомірності; спокійне, виважене ставлення індивіда до суджень 

інших людей. У контексті педагогіки толерантність трактується як готовність 

прийняти інших такими, якими вони є, взаємодіяти з ними на засадах згоди 

через розвиток їхньої особистості, відкритої до сприйняття інших культур, 

здатної поважати багатогранність людської думки, запобігати конфліктам або 

розв’язувати їх ненасильницькими засобами (О. Безносюк, С. Болдирева, 

С. Бурдіна, В. Калошин, Д. Колесов, В. Шалін та ін.). У екологічному аспекті 

торерантність розглядається як пластичність, тобто здатність організмів 

витримувати відхилення чинників середовища від оптимальних для них і 

переносити несприятливий вплив того або іншого фактора середовища. У 

психологічному аспекті толерантність трактують як виникнення в індивіда 

зниження сенситивності до фактів взаємодії, яке пов’язане з особливостями 

темпераменту особистості, її механізмом захисту від фрустрації, а також 

рисами комплексу її імперативних настанов у спілкуванні, що означає 

дозволяти, допускати, проявляти великодушність стосовно іншого (А. Асмолов, 

Р. Берн, О. Бондаренко, Л. Виготський, Б. Гершунский, В. Кан-Калік, 

О. Леонтьєв, Г. Ложкін, А. Маслоу, В. Петровський, Г. Почепцов, К. Роджерс, 

В. Юрчук та ін.).  

Незважаючи на те, що в психології толерантність має порівняно коротку 

історію вивчення, існує безліч підходів до розуміння сутності толерантності, 

які охоплюють широкий спектр проявів і концепцій толерантності: 

психоаналітичний, когнітивістський, біхевіорестичний, гуманістичний, 

екзистенціально-гуманістичний підхід, діалогічний, фасілітативний, 

диверсифікаційний, крос-культурний тощо. На жаль, проявляючи толерантність 

до усієї різноманітності авторських підходів, слід зазначити, що нині ці підходи 

доки не лише не збігаються, а й в цілому важко порівняні. 

Отже, і сьогодні серед психологів не існує консолідованого підходу щодо 

розуміння поняття «толерантність». Відмічаючи актуальність і широку 

затребуваність теми толерантності у всьому світі, більшість авторів 

погоджуються з тим, що наукова опрацьованість цього поняття ще далека від 
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досконалості. З усього різноманіття підходів до розуміння толерантності 

доцільно виділити найпоширеніші: перший підхід – толерантність розглядається 

як індивідуальна властивість, що полягає в здатності до саморегуляції при 

фруструвальних діях середовища, послабленні реагування на несприятливий 

чинник (Б. Ананьєв, Є. Долгополова, А. Петрівський, Б. Смирнов, Є. Тріфонов 

та ін.); другий підхід – толерантність розглядається в соціальному аспекті як 

здатність до неагресивної поведінки стосовно іншої людини, як визнання 

рівноправності, відмова від домінування і насильства, визнання 

багатовимірності й різноманіття людської культури, відмова від зведення 

різноманіття до одноманітності або до переважання якого-небудь одного 

погляду (А. Асмолов, Г. Безюльова, С. Бондирєва, Д. Колєсов, П. Степанов, 

Г. Шеламова та ін.); третій підхід – розглядає толерантність як комплексне 

утворення, що представлене на різних рівнях функціонування особистості – від 

психофізіологічного до ціннісно-смислового (І. Гріншпун, Г. Солдатова та ін.).  

Узагальнюючи погляди дослідників Г. Солдатова пропонує виділяти 

чотири основні ракурси толерантності, як: 1) психологічної стійкості; 

2) системи позитивних установок; 3) сукупності індивідуальних якостей; 

4) системи особистісних і групових цінностей. 

Спираючись на численні дослідження, ми сформулювали робоче 

визначення толерантності, адекватне цілям і завданням нашого дослідження: 

толерантність — якість, що характеризується ставленням до іншої людина як 

до рівновартісної особистості й виявляється в свідомому пригніченні відчуття 

неприязні, викликаного всім тим, чим відрізняється інший (зовнішність, манера 

мовлення, смаки, спосіб життя, переконання тощо).  

До функцій толерантності можна віднести: миротворчу (забезпечує 

гармонійне співіснування людей, що відрізняються один від одного за різними 

ознаками); регулювальну (надає вихід із конфліктних ситуацій, орієнтує 

стосунки між людьми на дотримання рівноправності, поваги та свободи); 

виховну (розвиває співпереживання, вміння лояльно оцінювати вчинки інших, є 

зразком організації життєдіяльності у соціумі); психологічну (забезпечує 
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етнічну та соціальну самоідентифікацію, є основою для нормалізації 

психологічної атмосфери в групі, певному прошарку суспільства і суспільства в 

цілому); комунікативну (розвиває готовність до спілкування, співробітництва і 

взаєморозуміння, зокрема із представниками різних груп, іншого світогляду 

тощо); функцію збереження культури (забезпечує збереження та збагачення 

культурного досвіду групи, етносу, прошарку суспільства); феліцитологічну 

(дає змогу отримати щастя від спілкування з іншими водночас із усвідомленням 

власної індивідуальності, від визнання групою і суспільством в цілому). 

Загалом, сьогодні концепт толерантності тільки формується в науці, він 

знаходиться в процесі становлення. Аналіз підходів до дослідження 

толерантності показав явне випередження теоретичного інтересу до 

толерантності її практичною популярністю, семантичні труднощі перекладу 

терміна, феноменологічну множинність видів, форм і показників прояву 

толерантності, відсутність чітких уявлень про джерела і межі толерантності.  

На жаль, велика частина досліджень толерантності проводиться в руслі 

дослідження її як якості особистості, що допомагає успішно функціонувати в 

суспільстві взагалі, безвідносно конкретних сфер діяльності. Говорячи про 

дослідження толерантності як професійно значущої якості особистості, можна 

відмітити досить вузьке охоплення професій, що притягнули до себе увагу 

дослідників. Між тим толерантність посідає значне місце в професійній 

діяльності й інших фахівців, зайнятих у сфері «людина – людина». Специфіка 

професійної діяльності й особистісні особливості фахівців тієї або іншої 

професії накладають істотний відбиток на формування і прояв толерантності. В 

умовах інтенсифікації взаємодії в суспільстві, коли стрес і конкуренція 

перетворюються мало не на норму людського буття, роль такої професійно 

важливої якості особистості, як толерантність, набуває для керівника 

загальноосвітнього навчального закладу особливої актуальності.  

Виходячи із специфіки праці, одним з найважливіших завдань, що стоять 

перед системою освіти, є створення сприятливих умов для формування 

толерантності як професійно важливої якості фахівців, які працюють з 
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людьми. Серед усіх видів толерантності як психологічного явища найбільший 

інтерес в нашому дослідженні представляє професійна толерантність, що 

проявляється в системі управління освітньою організацією.  

У свідомості управлінців існує досить стійкий стереотип, згідно з яким 

толерантність ототожнюється з конформізмом, вседозволеністю, безумовною 

відмовою від усіляких заборон і обмежень, зокрема етичних (моральних, 

моральних, духовних). Звідси насторожене, а іноді і негативне ставлення 

деяких управлінців до проблем толерантності, їхні сумніви в доцільності 

проголошення професійної толерантності як самостійної цінності. Шляхи 

подолання цього стереотипу вбачаються нам у виявленні багатогранного 

психологічного змісту поняття «професійна толерантність» і явища, що ним 

позначається. 

Аналіз наукових праць, присвячених проблемі професійної 

толерантності, свідчить про багатогранність та складність цього феномену, 

відсутність єдності у визначенні цього поняття, різноманітність авторських 

підходів його розуміння. Науковці (А. Демчук, Ю. Ірхіна, Н. Жердєва, 

Л. Коржакова, Ю. Макаров, О. Мороз, Ю. Поварьонков, З. Стукаленко, 

А. Темницький, С. Толстікова, Ю. Тодорцева, Р. Торосян, Т. Трет’якова, 

Т. Шаньшерова, О. Шаюк) розглядають професійну толерантність як 

інтегральну або інтеграційну характеристику фахівця; особистісно-професійну 

якість; готовність і здатність; стосунки й установку; тип відношення; 

можливість. Дуже часто дослідники ототожнюють професійну толерантність з 

педагогічною, або розглядають переважно комунікативну складову 

толерантності.  

Цікавими виявилися і результати опитування керівників загальноосвітніх 

навчальних закладів стостовно розуміння поняття «професійна 

толерантність». Контент-аналіз відповідей керівників на питання «Як ви 

розумієте поняття «професійна толерантність?» виявив великі розбіжності 

розумінні цього поняття. До синонімів поняття толерантність керівники 

віднесли: солідарність, взаєморозуміння, повагу прав і свобод, відкритість, 
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визнання, культурний плюралізм, відмову від догматизму, ненав’язування 

поглядів, збереження індивідуальності, надання можливостей розвитку, 

забезпечення рівноправного підходу, згоду, право відрізнятися один від одного, 

відкритий діалог, рівність в гідності, повагу самобутності, правовий і 

соціальний захист, чуйність, відповідальність, попередження і вирішення 

конфлікту ненасильницьким методом, сприяння професійному зростанню і 

інтеграції. Також майже половина керівників розуміє толерантність як 

«терпіння», що часто асоціюється з пасивним прийняттям навколишньої 

реальності, непротивленням злу. Як бачимо, в цьому переліку сутнісні ознаки 

толерантності явно перемежаються з її чинниками і детермінантами. Звичайно, 

це значно утрудняє розуміння.  

Необхідність професійної толерантності в управлінській діяльності 

керівників загальноосвітніх навчальних закладів детермінована складністю і 

різноманіттям форм розвитку освітньої галузі, специфікою управлінської 

діяльності як особливого виду професійної діяльності в системі «людина — 

людина».  

Специфіка професійної толерантності керівника загальноосвітнього 

навчального закладу характеризується: 

 установкою на професійну толерантність як активну життєву позицію; 

 заснованим на усвідомленні і прийнятті ідей толерантності 

світосприйняттям і професійним світоглядом;  

 умінням адекватно оцінювати складні професійні ситуації, 

передбачаючи компромісний вихід з них, на основі дотримання норм моралі; 

 умінням доцільного і законного застосування влади;  

 відсутністю прагнення використати себе як еталон під час оцінки 

поведінки і образу думок інших людей; 

 паритетними стосунками замість адміністративно-командних;  

 готовністю до рівноправного партнерства з усіма учасниками 

освітнього процесу;  

 відсутністю прагнення переробити, перевиховати підлеглих; 
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 умінням досягати взаємного розуміння без насильства, домінування, 

пригнічення гідності людей і вживання сили в ситуації зіткнення інтересів;  

 умінням пристосовуватися до характеру, звичок і прагнень підлеглих;  

 умінням регулювати свою поведінку відповідно до норм професійної 

діяльності при морально-ціннісному виборі засобів досягнення професійної 

мети; 

 конструктивною поведінкою в ситуації професійного конфлікту;  

 конструктивно співпрацею та ефективним спілкуванням з партнерами 

(соціальні служби, молодіжні організації, громадські неурядові організації, 

засоби масової інформації тощо); 

 терпимістю до фізичного або психічного дискомфорту, що 

створюється тими, що оточують. 

Розглядаючи професійну толерантність як ґрунтовний принцип 

організації професійної діяльності керівника, ми зв'язуємо його з відчуттям 

свободи, що дає можливість відповідально й гнучко визначати свою позицію, 

долати власні егоцентричні установки, які виявляються в прагненні вважати 

свої погляди, цінності, спосіб життя єдино вірними і правильними.  

До принципів професійної толерантності керівника загальноосвітнього 

навчального закладу треба, передусім, віднести такі:  

1. Принцип поваги людської гідності — керівник має визнавати 

соціальну цінність, унікальність конкретної людини, значущість кожного 

працівника як частки педагогічного співтовариства, ставитися до своїх 

працівників з однаковою повагою, не виславляючи одних за рахунок 

приниження інших; оберігати авторитет кожного окремого працівника, 

пам'ятаючи про те, що при цьому зміцнюється колектив, впроваджуються в 

службові відносини норми етикету.  

2. Принцип поваги відмінностей — керівник повинен виявляти 

зацікавлену готовність прийняти іншого таким, якийм він є, який може 

відрізнятися за різними ознаками (національними, культурними, релігійними і 
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іншими), відмовитися від негативних стереотипів у сфері професійних 

відносин.  

3. Принцип розуміння індивідуальної неповторності — керівник мусить 

усвідомлювати індивідуальну неповторність психологічної структури 

особистості (цілі, установки, світовідчуття, мотиви) і структури діяльності 

працівника (індивідуальні форми активності, когнітивні стилі, стилі діяльності 

та життєдіяльності в цілому), розуміти, що люди своєю суттю різні, але рівні 

серед рівних в своїх правах.  

4. Принцип ненасильства — керівник має розуміти, що працівники рівні 

у своїх достоїнствах і правах і слід відмовитися від насильства як 

неприйнятного засобу залучення працівників до якої-небудь ідеї, діяти 

терпляче, без імперативних прийомів, робити акцент на добровільність вибору, 

консенсус, компроміс, співробітництво. 

5. Принцип відповідальності — керівникові треба передбачати 

результати власного вибору, об’єктивно оцінювати свої дії та аналізувати їх, 

керувати своєю поведінкою, при цьому не зашкоджуючи іншим людям; 

усвідомлювати, розуміти потреби працівників як свої власні.  

6. Принцип взаємозалежності як основи спільних дій — керівник 

повинен забезпечити співпрацю в досягненні спільної мети і рішенні загальних 

проблем загальноосвітнього навчального закладу, використовувати тільки 

позитивну лексику в найуразливіших сферах міжетнічних стосунків, у 

відносинах між працівниками різної статі, керівництвом і підлеглими;  

7. Принцип підпорядкування законам, а не волі керівника — керівникові 

слід створювати умови добровільного підпорядкування законам, нормам, 

традиціям галузі, з належною повагою ставитися до прав, обов'язків та інтересів 

працівників, не проявляти свавілля або байдужості до правомірних вимог 

співробітників, не допускати нестриманості у висловлюваннях та не вчиняти 

дій, що дискредитують репутацію співробітників.  

Для того щоб розкрити сутність професійної толерантності, необхідно 

розглянути її функції: 
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 стійкості — полягає у формуванні адекватного ставлення керівника до 

дійсності, до конкретних управлінських ситуацій, своєї поведінки і поведінки 

оточення; можлива на основі адекватної самооцінки, яка є важливим 

регулятором поведінки; 

 адаптаційна — допомагає керівнику виробити в процесі колективної 

діяльності позитивне, емоційне, стійке ставлення до самої діяльності, до 

об’єкта і субֹ’єкта спільних стосунків; тісно пов'язана з вольовими зусиллями 

саморегуляції, самовладанням і витримкою, які повинен виявляти керівник у 

процесі спільної діяльності; 

 оцінно-прогностична — дає змогу керівнику конструктивно 

взаємодіяти з оточенням, зважаючи на умови вимог з боку оточення, 

розширення контактів, діалогів, діяльності; 

 спонукальна — формує уявлення керівника про себе, самосвідомість, 

потребу в самовихованні; визначає склад і силу мотивації професійної 

діяльності й поведінки, сприяє розширенню кругозору і розвитку життєвого 

досвіду, оскільки допомагає особистості прийняти інші погляди і бачення 

рішення проблем; 

 розвивальна — полягає в здатності до розвитку самооцінювання, 

саморегуляції, автономії особистості керівника, що забезпечує адаптацію до 

активної позиції, глибшу мотивацію, вироблення суджень, заснованих на 

моральних цінностях; 

 інтегрувальна — провідна функція, полягає в протидії зовнішнім і 

внутрішнім зіткненням, що загрожують збереженню колективу освітньої 

організації; забезпечує стабільність колективу, стимулюючи подальший 

моральний розвиток і самовизначення керівника в спілкуванні і взаємодії в 

колективі.  

Професійна толерантність у річищі психічних явищ керівника 

різноманітна і дає можливість виділити і зафіксувати низку зон прояву 

професійної толерантності (інтолерантності).  
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Ціннісно-мотиваційна зона — прийнятність або засудження значущих 

сенсів, установок, зразків, сповідуваних підлеглими, педагогічним колективом 

організації (сфера світогляду). Професійна толерантність як цінність проявляє 

себе як поведінковий орієнтир, що представляє цілі активної особистості.  

Емоційна зона — сфера комфортних емоційних стосунків (переживань), 

прийняття толерантної позиції або адекватних негативних почуттів, як по 

модальності (гнів, презирство, відраза), так і по формально-динамічним 

проявам, властивим інтолерантній установці. Вона складна тим, що є 

найтоншою, делікатнішою, бо іноді пов'язана з важкоз’ясованим душевним 

прийняттям або неприйняттям керівником особистісних параметрів того або 

іншого підлеглого.  

Комунікативна зона – коли керівник приймає (не приймає) те або інше 

коло спілкування, особливо вимушеного, або манеру спілкування підлеглого, 

його зміст, інтонацію, стиль.  

Усі ці зони перетинаються, утілюються в просторі поведінкової зони — в 

інтегральному прояві інших взаємовідносин суб'єкта толерантності і різних її 

об'єктів.  

Також найскладнішою проблемою теорії толерантності вважається 

питання про межі толерантності. В. Тишков стверджує, що толерантність — 

це не вседозволеність і всепрощення, вона містить в собі активну дію стосовно 

крайніх форм інтолерантності. Г. Солдатова проблему меж толерантності 

зв’язує з питанням меж між толерантністю і байдужістю, конформізмом. 

Терпимість і байдужість — це взаємовиключні поняття, оскільки терпимість 

означає активне визнання іншої позиції, іншого погляду. При цьому індивід 

може бути не згоден з іншим, іншою думкою, але визнає її право на існування. 

Толерантність не можна ототожнювати з індиферентністю, зводити до 

необхідності подолання почуття неприйняття іншого, оскільки ці обставини 

упускають з поля зору важливі складові спілкування — чуйність і увагу до 

партнера, прояв емпатії, доброзичливе ставлення до оточення. Толерантність не 

пасивна, вона активна.  
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Розділяючи погляд М. Уолцера про межі толерантності, необхідно 

відмітити, що надмірне неадекватне обставинам підвищення професійної 

толерантності може вести до послаблення опірності і збільшення уразливості 

керівника, зниження його диференціальної чутливості, до виникнення загроз 

для індивідуальності, ідентичності тощо. К. Поппер це визначив як «парадокс 

терпимості»: «необмежена терпимість повинна призвести до нетерпимості». У 

цьому плані суперечка стосується меж терпимості — наскільки керівники 

мають віднайти розумні засоби самозбереження, що певною мірою підмінює 

принцип толерантності. 

На теоретичному рівні можливо виділити п’ять толерантних 

особистісних позицій керівника, що розрізняються по мірі допустимої 

професійної толерантності: 

 професійна толерантність як культурологічна норма (іншими словами 

– толерантність зовнішнього вираження); 

 професійна толерантність як внутрішня установка, прийняття і 

терпимість до інших (співробітників, членів педагогічного колективу), 

розширення власного досвіду і критичний діалог дає змогу не лише поважати 

чужу позицію, а й змінювати свою в результаті критичного діалогу; 

 професійна толерантність як поблажливість людини, що усвідомлює 

привілейоване положення (керівник), а тому все інші оцінюються ним як 

слабкіші: їх можна терпіти, але одночасно і зневажати; 

 професійна толерантність як байдужість до інших (співробітників, 

членів педагогічного колективу) – визнання існування думок, істинність яких 

ніколи не може бути доведена (погляди, специфічні цінності різних культур, 

особливості батьківських переконань);  

 професійна толерантність як неможливість взаєморозуміння 

(наприклад: небажання протилежної сторони йти на контакт через різні 

цінності учасників взаємодії тощо, що обмежує прояв терпимості, повагу до 

іншого, якого водночас зрозуміти неможливо і з яким неможливо взаємодіяти). 
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Психологічні межі професійної толерантності базуються на сформованих 

у процесі соціалізації внутрішніх морально-етичних (вихованість, моральність) 

і зовнішніх законодавчо-правових (законослухняність, правова грамотність) 

нормативних меж керівника як особистості і як громадянина.  

Також дискусії точаться з приводу міри професійної толерантності – 

якою мірою і в яких ситуаціях толерантність має бути присутня. Причому, не 

можна однозначно стверджувати, що більш високий рівень толерантності 

завжди прийнятніший. Проблематичною є повна (радикальна) професійна 

толерантність, яка вимагає толерантності навіть до радикалів, що потенційно 

становлять загрозу для стабільності організації.  

Звідси витікає, що межі професійної толерантності досить умовні і 

відносні. Висока професійна толерантність може бути обумовлена небажанням 

псувати стосунки з підлеглими, побоюванням відкритих негативних санкцій, 

орієнтованістю на пристосування до оточення, вона може бути обумовлена 

традиціями освітньої галузі і прагненням дотримуватися соціальної норми. У 

подібних випадках професійна толерантність граничить з безпринципністю, 

безхарактерністю, відомістю і відсутністю своєї думки. Зайва категоричність, 

жорсткість, негнучкість мислення і поведінки, у свою чергу, граничить з 

інтолерантністю. Тому лише щира повага до особистості людини, до її прав є 

основою істинної професійної толерантності.  

Справжня професійна толерантність є якістю розвиненої, зрілої 

особистості, тобто такої, якій для самоствердження не потрібно приниження 

іншої людини, але яка має адекватну самооцінку, високе почуття власної 

гідності і систему моральних норм і цінностей. Можна навіть сказати, що 

професійна толерантність є невід'ємною якістю зрілого керівника, оскільки 

зрілість особистості припускає наявність таких рис, як відповідальність за свої 

почуття, думки і вчинки, вибір співпраці як стилю взаємовідносин, сприймання 

себе і іншої людини цілком, такими, якими вони є, гнучкість і здатність до 

адаптації. Актуальність формування професійної толерантності визначається 
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тим, що при її відсутності в поведінці керівника виникає не порожнеча, а 

протилежні риси — агресивність, жорстокість, насильство. 

Отже, психологічний аналіз прояву професійної толерантності в процесі 

управлінської діяльності свідчить, що в усіх своїх сенсах вона є професійно 

важливою якістю особистості керівника. Професійна толерантність — явище 

багаторівневе, виявляється в різних формах та може бути зумовлене різними 

психологічними якостями особистості.  

Професійна толерантність має специфіку і зони прояву, межі і міру. 

Останні є досить нечіткими, оскільки авторитарність, категоричність і 

негнучкість близькі до інтолерантності, а дуже висока професійна 

толерантність – до безпринципності. Надмірна професійна толерантність веде 

до перетворення на свою протилежність (парадокс толерантності). Не слід 

терпіти чиюсь нетерпимість, щоб остання не взяла верх. З інтолерантністю 

треба боротися, причому ця боротьба не означає прояву інтолерантності. 

Розвинена професійна толерантність допомагає керівникові ефективно 

взаємодіяти з усіма учасниками освітнього процесу, забезпечує високу стійкість 

управлінця до численних професійних стресів і сприяє ефективній побудові 

професійної кар'єри.  
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